
 

.خب پس از دانلود نسخه ویندوز اپلیکیشن دستیار فارکس .تو این جلسه میخوایم یک آموزش کلیو اجمالی از اپلیکیشن دستیار فارکس حرفه ای داشته باشیم

 ( ثبت نام کنید.sign upحرفه ای شما میتونید از دو طریق اکانت گوگل و قسمت ساین آپ )

 

 رو انتخاب کنید تو صفحه جدیدی که براتون باز میشه توی سطر اول باید نام خود sign upخب برای ثبت نام باید گزینه 

رو  createهم گزینه باید رمز خودتون و تاییدیش رو وارد کنید . بعدش  5و  4و در سطر دوم نام خانوادگی و در سطر سوم هم ایمیل ودر سطر های 

انتخاب میکنید تا حسابتون ساخته بشه.
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 کردن باید برید و جیمیل خودتون رو بررسی کنید. verifyخب حاال برامون یک پیام اومد که شما حساب کاربریتون رو ساختید برای فعال سازی و 

 یا هرزنامه و آن قسمت رابررسی کنید.  spamنیومد باید برین توی قسمت  inboxتیتون یا همان ایمیل ارسال شده اگر توی صندوق دریاف

را   not spamمعلومالً اولین ایمیل از طریق ما داخل هرزنامه میره که برای آوردن توی قسمت صندوق دریافتی و دیدن بخش های بیشتر ایمیل گزینه 

 انتخاب کنید

 

( و از آنجا وارد ایمیل دریافتی میشوید همونطور که inboxکه ازین پس ایمیل ها براتون توی قسمت دریافتی بره خب حاال میریم توی قسمت دریافتیمون )

یا همان فعال بشود. verifyد مشاهده میکنید عکسها براتون باز میشه حاال باید بر روی لینک آبی رنگ کلیک کنید تا برای شما حساب کاربریتون تایی

 

 حاال میتونید وارد حساب کاربریتون بشید با ایمیلی که وارد کردید و رمزی که موقع ثبت نام انتخاب کردید.

 

 

 



خب حاال برای این که  انتخاب میکنیم رو Persianو سپس هم گزینه   languageبعدش قسمت  settingبرای تغییر زبان به زبان فارسی میریم توی 

 بخواید تحلیل های تکنیکال رو مشاهده کنید 

 

سیمبول یا  400باید برید به قسمت تحلیل تکنیکال که از توی منوی برنامه باید اون رو انتخاب کنید .در حال حاضر اپلیکیشن دستیار  فارکس حرفه ای 

این خدمات رو هر روز و هر روز  بازار مالی ارائه میکند. که با توجه به بروز رسانی های هر روزه ی خدمات فارکس حرفه ای 9عامالتی در نماد م

 بیشتر و بیشتر خواهد شد.

 

داریم توی این ستون عمودی شما میتونید تحلیل ها رو مشاهده کنید بر یک ستون عمودی ،خب بعداز اون که انتخابش کنید برای شما صفحش که باز بشه 

نوع تحلیلی که داره استفاده میکنه و بر چه اساسی تحلیل کرده است رو ، مبولش د اطالعاتی اعم از نام نماد یا سروی هر یک از تحلیل ها شما میتونی

یم مناسب برای هر تحلیل رو هم میتونید ببینید . حتی کیفیت سیگنال رو که برای شما مالحظه کنید.همچنین زمان و تاریخ دقیق سیگنال رو و تایم فر

میباشد.روند هم روندی که طی شده تا سیگنال داده بشه و  100تا  0عزیزان مشخص میکنه از چه مقدار کیفیتی برخوردار است و مقیاس این عدد  

 کت کند .سیگنال هم روندی هستش که توقع داریم بعد از تحلیل حر

 وضعیت باز ، حد زیان ، حد سود و منقضی. 4و یک بخش وضعیت که این قسمت هستش که دارای 



ضیحات بیشتری رو مالحظه کنید و وهمچنین اگر اطالعات بیشتری رواگر بخواید راجب تحلیل مورد نظرتون ببینید کافیه بر روی آن کلیک کنید تا ت

 از موقعیت فعلی روند.چارت راحت تر تصمیم گیری کنید. و یک 

ش کنید شما همچنین یک منوی افقی در قسمت باالیی صفحه داریم که امکانات مختلفی را در اختیار شما عزیزان قرار میده قسمت سمبول ها که اگر انتخاب

 مه روش های تکنیکال مشاهده کنید .و گزینه همه که میشه تمامی سیگنال ها را به ه  نمادی که دارید را توی این قسمت مشاهده کنید 3میتوند 

رو مشاهده  توی بقیه قسمتا که نام روش های تحلیل نوشته شده برای مثال اگر شما چنگال اندرو رو انتخاب کنید فقط تحلیل های مربوط به چنگال اندرو

 همین ترتیب بقیه موارد .میکنید و وقتی هم کندل رو انتخاب کنید فقط تحلیل های مربوط به کندل رو مشاهده میکنید و به 

 

 و برای قسمت سیگنالها هم دقیقا به همین شکل میباشد فقط نوع استراتژی های مورد نظر رو میتونید از قسمت نوار باالیی انتخاب کنید

ستراتژی برتر دنیا میباشد که از میان هزاران استراتژی توسط ا 26به این موضوع دقت داشته باشید تمامی سیگنالهای های دستیار فارکس منتخب 

 متخصصان با تجربه فارکس حرفه ای انتخاب شده است.

ی تفاوت این قسمت با قسمت تحلیل تکنیکال این موضوع است که در آن جا تحلیل انجام میگرفت ولی در این قسمت از طریق ترکیب همان تحلیل ها

 اتفاق میفتد و حتی موارد منوی افقی آن هم متفاوت است.تکنیکال اینجا سیگنال دهی 

الهای و اگر خواستید فقط موردی و فقط سیگنال های مربوط به یک بخش رو مشاهده کنید برای مثال بخش الگو کالسیک رو انتخاب میکنید و فقط سیگن

 مربوط به الگو های کالسیک برای شما نشان داده میشود

ت واگرایی رو ببینید که شما میتونید گزینه واگرایی رو انتخاب کنید و فقط سیگنال های که مربوط به  استراتژی واگرایی میشود یا مثال فقط میخواید قسم

 رو مشاهده کنید.

 این قسمت مناسب برای کسانی هستش که استراتزی های معامالتی رو از ما دریافت کردن و میتونن ازشون استفاده کنند 

 یی که براتون ارسال میشه انتخاب کنید .و طبق استراتژی ها

 خب توی بخش تنظیمات 

 که خیلی بخش مهمی هستش که توی نوار افقی دارای بخش هایی هستش و هر کدام از این بخش ها هم دارای بخش های جدا گانه هستش 

 بخش اول بخش تنظیم اعالنات هستش 

 قسمت اولش سمبول هستش که زمانی که شما انتخابش کنید بخش جدا گانه داره  6که 

 بازار های مالی برای شما باز میشه و شما میتونید بازار های مالی مد نظرتون رو انتخاب کنید 

 یبانی میکند نماد معامالتی هم نیز پشت 400بازار مالی پشتیبانی میکند کهخ در مجموع در حال حاضر از  9اپلیکیشن دستیار فارکس حرفه ای از 

 و این بخش بسیار مناسب برای کسانی هستش که از ما استراتزی های معامالتی رو دریافت کرده اند 



 عضویت ناشناس و عضویت رایگان  2عضویت داریم که که  5ما  pforex  assistبه این موضوع دقت داشته باشید که اپلیکیشن 

 ن برخوردار باشید به صورت همزما نماد3 میباشد که فقط میتونید از

 به صورت همزمان نماد  5 آپشن پرو و تریدینگ پرو

 به صورت همزمان نماد  8 ودر وی آی پی

 زمانی ای که میخواید رو میتونید ببینید و انتخاب کنید و مشخص کنید اعالن یا نوتیفیکیشن کدوم تایم فریم ها ارسال بشه  بازه زمانی شما بازه

 تحلیل تکنیکال 

 ونید توی این قسمت تحلیل های تکنیکالی رو که میخواید رو انتخاب کنید شما میت

 میکنید  offرو احتیاج دارید توی این حال فقط میایائد این هارو روشن میزارید و بقیرو   triangleو   flagبرای مثال فقط الگو های کالسیک 

  به همین شکل بقیه آن هایی که میخواید رو میتونید انجام بدهید 

شما  خب قسمت سیگنال های معامله هم مثل قبلی دارای زیر مجموعه ها و هر یک از این زیر مجموعه ها دارای استراتژی های مربوط به آن بخشه که

 طبق استراتژی معامالتی که از ما دریافت کردید میتوانید تنظیمات مورد نظر خودتون رو انجام دهید 

 ز کراسش رو نمیخوایم و اون رو آف میکنیم و بولینگر باندینگ اوریج هم نیاز داریم اون رو آن میکنیم برای مثال واگرایی و استراتژی موو

 آپشن هم دارای دو بخش خرید و فروش و انواع آپشن هستش توی خرید و فروش نوع معامالتی که میخواید رو میتونید مشخص کنید  معامالت

 ا.استفاده اش ر موردآپشن استراتژی های  معامالتو توی انواع 

 قسمت آخر این بخش هم تقویم اقتصادی که توی اینجا میتونید تقویم خودتون رو طوری که میخواید تنظیم کنید 

 توی بخش بعدی که تنظیمات پیشرفته هستش 

فقط سیگنال هایی که دارای کیفیت باالی توی بخش کیفیت شما میاید و تحلیل ها و سیگنالهایی که میخواید براتون ارسال بشرو مشخص میکنید برای مثال 

درصد رو دریافت  70قرارش میدید و از این پس شما فقط سیگنالها و تحلیل های با کیفیت باالی  70% هستند رو میخواید پس میاید و روی عدد  70

 .میکنید

پیپ سود است  20گنال هایی رو میخواید که بهتون باالی پیپ مقدار پیپی که در هر معامله به شما سود میدهد رو مشخص میکند برای مثال شما فقط سی

 .رو نشان دهد

 اندازه کندل هم شما میاید کندل مورد نظرتون رو انتخاب میکنید

کندل های که میاید و بر اساس سایز کندل به شما سیگنال ها رو ارائه میکنه برای مثال اگر سایز کوچیک رو انتخاب کنید فقط سیگنال های مربوط به 

 که بزارید بر روی تمامی کندل ها باشدولی پیشنهاد ما به شما عزیزان این هستش کوچیک رو دریافت میکنید 

 مشخص میکنید سیگنال های معامالتی مربوط به کدام بازار های زمانی در اختیارتون قرار بگیره نوع بازار: 

 بازار نیو یورک رو میخوام پس میام و فقط اون رو انتخاب میکنید برای مثال فقط من تحلیل های مربوط به تایم زمانی 

 . انتخاب کنید میتونید که میخواید رو در قسمت تایم زون هم شما تایم زون زمانی 

با دیتوان یم شتر،یب یها سیروزانه به همراه سرو یگنال هایموفق و س دینحوه معامله، فنون تر گر،ید یآموزش یها لیکسب فا یبرا  

..دیدر تماس باش 00971555406880شماره  قیما در تلگرام و واتس آپ از طر مشاوران  
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